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    Sammanträdesdatum 

Bygg- och miljönämnden 2020-05-19                      1(28)
        
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 12:45 
  
Beslutande 
Ledamöter Hans Wickstrand (KD), tf ordf. Göran Olsson (S)  
 Peter Jörnestrand (M)   Kerstin Sterner (M)  
 
Tjänstgörande ersättare Lars Mikael Andersson (S) för Göran Ohlsson (L) 
 Christer Alexandersson (M) för Erica Tengroth (KD) 
 Mona Ljung (V) för Göran Torstensson (MP) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Andréas Beutler, enhetschef plan-, bygg- och miljöenheten 
 Theres Benito, miljöinspektör 
 Birgitta Rignäs, bostadsanpassningshandläggare, § 54 
 Iréne Settergren, byggnadsinspektör, §§ 55-60 
 Thang Hlawn Ceu, byggnadsinspektör, §§ 60-66 
 Nils Hjort, nämndsekreterare 
 
Övriga Göran Ohlsson (L), tar del av sammanträdet via länk 
  
Justering 
Justerare Mona Ljung (V) 
  
Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................   
                       Nils Hjort 
 
Ordförande   .............................................................................. 
  Hans Wickstrand 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Mona Ljung 
 
 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Bygg- och miljönämnden     

 
Sammanträdesdatum 2020-05-19 
Datum för anslags 2020-     -  Datum för anslags 2020-     - 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Samhällsbyggnadskontoret, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 
 
    Utdragsbestyrkande 
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BMN § 55 Dnr B 2020-000006  
   

 
Bostadsanpassning rullstolshiss typ B-hiss, ramp entré, tröskelramp badrum, 

 
 
Ansökan avser hissinstallation typ B-hiss utomhus på rubricerad fastighet. En ramp utan-
för entrémiljön och en tröskelramp in till badrum. 
 
Ärendet var tidigare uppe i Bygg- och miljönämnden 2020-04-21, BMN § 42, ärendet åter-
remitterades då ny information tillkommit i ärendet. 
 
Bygganmälan är upprättad och ett startbesked har beviljats. Åtgärden anses inte kräva ett 
bygglov. Byggnaden ingår ej i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 
 
Beskrivning av bostad 
Hyresrätt, 4-rum o kök, belägen på andra våningen i bostadshuset. Trappen för att ta sig 
upp till andra våningen är utomhus. Lägenheten uppfyller alla krav för bostadsanpassning. 
Ett aktivt sökande för en lämplig bostadsform för den funktionsnedsatta har tyvärr inte va-
rit någon framgång. Den sökandens familj står aktivt i de bostadsköer som finns inom 
Öckerö kommun och bostadsbolagen har informerat att det är tyvärr många år tills en an-
nan boendelösning kan ske för den sökandens familj. 
 
Social situation: Sökanden bor med sin mamma, sin mammas sambo och två äldre syskon. 
För att sökanden ska få sina grundläggande behov tillgodosedda arbetar hennes mamma 
som personlig assistent åt henne. 
 
Ansökan: Avser anpassning så det möjliggör för sökanden att kunna med rullstol förflytta 
sig in och ut i bostaden med hjälp av en annan person. Att kunna vara delaktig i förskolan, 
besöka vårdinstanser samt annan samhällsgemenskap. Att kunna lättare förflytta sig in 
och ut ur badrummet. 
 

 
 

 

 
Intyget:  

 
 

Ekonomi: Avgiften för beviljad bostadsanpassning är beräknad till 214.750 kronor 
Avgiften för avslag är 0 kronor 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Det rör sig om en mindre hiss i entrén till ett flerbostadshus och bostaden är lämplig för 
den sökanden och dess familj (proposition 2017/18:80 sid. 38). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Bygg- och miljönämnden 2020-05-19 3 
   
   
BMN § 55 Dnr B 2020-000006  

 
Avsteg kan göras för mindre omfattande hissinstallationer, exempelvis i flerbostadshus där 
det första våningsplanet ligger en halvtrappa upp (proposition 2017/18:80 sid. 74). 
 
Sökanden är berättigad till bostadsanpassningsbidrag enligt 9 § (proposition 2017/18:80 
sid. 38 och 74). 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-05 
Bilaga 2: Ansökan, 2020-01-27 
Bilaga 3: Intyg, 2020-01-27 
Bilaga 4: Fullmakt, 2020-02-19 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att så 
sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bostadsanpassning enligt (2018:222) lagen 
om bostadsanpassningsbidrag. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag med beräknad 
kostnad på 214.750 kronor, enligt nedan: 
 
- B-hiss enligt offert 193.750 kronor 
- Elinstallation och bygganmälan kostnad, beräknad kostnad 14.000 kronor. 
- Ramp i entré, tröskelramp in till badrum, beräknad kostnad 7.000 kronor. 
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Bygglov Tillbyggnad Fritidshus samt byte av tak och fasadmaterial,  
 

 
Ansökan avser bygglov för att bygga till ett befintligt fritidshus samt byte av tak och fasad-
material. Byggnaden kommer att få en fasadbeklädnad av trä i grå kulör och med en takbe-
läggning av grå plåt. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Fiskeläget Fotö” fastställd av länsstyrelsen 1958-06-17. 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Byggnation på allmän platsmark. 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnation på allmän platsmark. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och någon erinran har inte inkommit. 
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-04 
Bilaga 2: Planritning, 2020-02-19 
Bilaga 3: Fasadritning, 2020-02-19 
Bilaga 4: Ansökan om bygglov, 2020-02-19 
Bilaga 5: Visionsskiss, 2020-02-19 
Bilaga 6: Situationsplan, 2020-02-19 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att så 
sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Detaljplanen anger allmän platsmark på denna fastighet. 
 
Avgiften för avslag är 2513 (Reduktion sker med 60 procent, på grund av tre veckor över 
tid från 6 283 kronor) (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Tidpunkt då 
komplett ärende inkommit 2020-02-19 (se mottagnings bekräftelse för senast inkommen 
komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 
 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas. 
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Bygglov Tillbyggnad Gäststuga,  
 
Ansökan avser bygglov för att bygga till en befintlig stuga på fastigheten samt tilläggsisole-
ring. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i röd kulör och med en 
takbeläggning av tegelröda betongpannor. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Hönö municipal samhälle” fastställd av länsstyrelsen 1949-
08-20. 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Byggnadsytan överskrides med 49 m2. 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnadsytan överskrides med 34 m2. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och någon erinran har inte inkommit. Avvi-
kelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-04 
Bilaga 2: Fasadritning, 2020-03-20 
Bilaga 3: Ansökan om bygglov, 2020-03-20 
Bilaga 4: Situationsplan, 2020-03-20 
Bilaga 5: Plan / Sektion, 2020-03-20 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Göran Olsson (S) föreslår beviljande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Göran 
Olssons (S) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Göran Olsson (S) för-
slag. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ge startbesked enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 7847 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-03-20 (se mottagnings bekräftelse 
för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 
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Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL).  
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg-
herrens förslag till kontrollansvarig.  
 
För att få startbesked skall följande material överlämnas till bygg- och miljönämnden för 
godkännande. 
  •  Förslag till kontrollplan 
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden. Tekniskt samråd krävs ej i detta 
ärende.  
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slutbe-
sked senast vid slutsamråd 
   •   Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överens-
stämmer med beviljat bygglov  
   •   Fotodokumentation 
   •   Våtrumsintyg 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Bygglov Tillbyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus på rubricerad fastighet samt 
byggnation av garage. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i ljus 
kulör och med en takbeläggning av shingel eller Schiffer och sedumtak på garaget. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Hönö 1:222” fastställd av länsstyrelsen 2005-01-10. 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Byggnadshöjden överskrides. D.P anger en byggnadshöjd på 5,5 m. 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnadshöjden överskrides med 2,0 m. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och någon erinran har inte inkommit.  
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-11 
Bilaga 2: Fasadritning, 2020-03-11 
Bilaga 3: Sektionsritning, 2020-03-11 
Bilaga 4: Planritning, 2020-03-11 
Bilaga 5: Planritning, 2020-03-11 
Bilaga 6: Planritning, 2020-03-11 
Bilaga 7: Plan / Sektion / Fasad, 2020-03-11 
Bilaga 8: Situationsplan, 2020-03-11 
Bilaga 9: Visionsskiss, 2020-03-11 
Bilaga 10: Ansökan, 2020-03-11 
Bilaga 11: Planritning tillgänglighet, 2020-05-11 
Bilaga 12: Planritning ramp, 2020-05-11 
Bilaga 13: Planritning tillgänglighet, 2020-05-18 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Kerstin Sterner (M) föreslår att ansökan beviljas, med de nyligen inkomna ritningarna 
(2020-05-18).  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Ker-
stin Sterners (M) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kerstin Sterners 
(M) förslag. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 23 440 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-03-11 (se mottagnings bekräf-
telse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL).  
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg-
herrens förslag till kontrollansvarig,   
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när till-
fälle ges som sedan kallar till samråd. Senast vid det tekniska samrådet ska följande redo-
visas: 
 
För att få startbesked skall följande material överlämnas till bygg- och miljönämnden för 
godkännande. 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Energibalansberäkning 
   •   Kopia på färdigställandeskydd 
 
I detta ärende krävs utstakning. Kontakt tas med byggnadsinspektör senast 14 dagar innan 
arbetet ska utföras. Lägeskontroll ska utföras.  
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Lovpliktig åtgärd Anläggning av parkeringsplats,  
 
Det har kommit till bygg- och miljönämndens kännedom att parkeringsplatsen har anlagts 
på rubricerad fastighet. Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen kan det krävas lov för denna 
åtgärd. 
 
Efter genomgång av bygg- och miljönämndens arkiv kan vi inte finna att bygglov lämnats 
för denna åtgärd. Fastighetsägaren har gett möjlighet att inkom med förklaring. En förkla-
ring har inkommit. 
 
Utdrag från förklaringen: 
 
”År 1970 när bryggorna på samma plats byggdes om och kompletterades var det önskemål 
från kommunen att anlägga parkeringsplats  var handläggare i ärendet som 
godkände bryggorna och parkeringsplatsen och även som uppställning för hamnens ända-
mål (men den asfalterades inte).Ett antal år senare byggdes en rad med sjöbodar och som 
har bygglov. Det kan också nämnas att när kommunen byggde gång och cykelbana in kan-
ten på parkeringen som jag tror inte är reglerad mot hamnen ännu.  
 
Det var  från kommunen som hade hand om cykelbanan och då nämnde han att 
det tar inte så stor plats av våran parkering när den byggs 
Det som hänt nu är att parkeringen är belagd med asfalt istället för grus eftersom asfalte-
ring på befintlig parkering inte kräver bygglov anser vi att påståendet från er om olovlig 
byggnation är fel. Nu är parkeringen snygg med uppmärkta platser. 
Ordförande för Hamnföreningen Med vänlig hälsning  
Området används dels till parkering och dels till ställplatser för husbilar. Många fastighets-
ägare mitt emot området har hört av sig angående ställplatserna.  
 
Ni har även möjlighet att vidta rättelse enligt 11 kap 54 § plan- och bygglagen (2010:900) 
och då avskrivs ärendet. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Byggnadsnämnden ska inom ramen för sin tillsyn över plan- och bygglagen utfärda 
lovförelägganden, åtgärdsföreläggande, rättelseförelägganden, rivningsförelägganden m.fl. 
förelägganden för att föreskrifter, domar och beslut som har meddelats med stöd av lagen 
ska efterlevas. 6 § 1p. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-06 
Bilaga 2: Brev in från fastighetsägaren2019-12-13 
Bilaga 3: Skrivelse, 2019-11-29 
Bilaga 4: Beräkning av sanktionsavgift, mall från Boverket, 2020-03-20 
Bilaga 5: Skrivelse från fastighetsägaren 
Bilaga 6: Foto Röds Hamn 
Bilaga 7: Avtal Havskatten 
Bilaga 8: Avtal Ica 
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Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Göran Olsson (S) föreslår att byggsanktionsavgiften bestämd till 10 000 kr. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Göran 
Olssons (S) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Göran Olssons (S) för-
slag. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Besluta om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen och bestämmelser 
om byggsanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 § 2p. plan- och byggförordningen, tas ut av  
Hamn-O Fiskareförening Röds Strandkassa, , org-nr: 16757201-0010. 
 
Byggsanktionsavgiften bestäms till 10 000 kr. 
 
 
Upplysningar 
Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från det att beslutet delgetts de 
avgiftsskyldiga enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen. Separat faktura kommer att skickas. 
Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas. 
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Bygglov Tillbyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra en stor altan på rubricerad fastighet. Altanen kom-
mer att utföras mot fasaden sydväst. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Björkö (Område närmast söder om fiskeläget)” fastställd av 
länsstyrelsen 1968-11-07. 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Cirka 50 % av befintliga huvudbyggnaden är placerat på prickmark. 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Prickmark 100 %. 
 
 
Plan-, bygg- och miljönämndens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Svarstiden går ut 2020-05-06. 
 
Enligt 2 kap 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den av-
sedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, na-
tur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
 
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-05 
Bilaga 2: Ansökan, 2020-04-14 
Bilaga 3: Situationsplan, 2020-04-14 
Bilaga 4: Fasadritning, 2020-04-14 
Bilaga 5: Planritning, 2020-04-14 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Kerstin Sterner (M) föreslår att ansökan beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Ker-
stin Sterners (M) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kerstin Sterners 
(M) förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 Bygg- och miljönämnden 2020-05-19 12 

   
   
BMN § 59 Dnr L 2020-000119  
   

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 6596 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-04-14 (se mottagnings bekräftelse 
för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbe-
sked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  
 
För att få startbesked skall följande material överlämnas till bygg- och miljönämnden för 
godkännande. 
   •   Förslag till kontrollplan 
 
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden.  
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag 
för slutbesked senast vid slutsamråd 
   •   Fotodokumentation 
   •   Signerat kontrollplan  
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Bygglov Nybyggnad Enbostadshus ändring tidigare bygglov, 
 

 
Ansökan är en ändring av tidigare beviljat bygglov avseende bl.a. planlösning, fasader samt 
altanen. Tidigare har beviljats bygglov för att uppföra ett enbostadshus på rubricerad fas-
tighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en 
takbeläggning av tegelröda betongpannor. 
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Svarstiden går ut 2020-05-14. 
Byggnadsinspektör föreslår att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-07 
Bilaga 2: Situationsplan, 2020-04-29 
Bilaga 3: Sektionsritning, 2020-03-24 
Bilaga 4: Planritning, 2020-03-24 
Bilaga 5: Fasadritning, 2020-03-24 
Bilaga 6: Ansökan om bygglov, 2020-03-24 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att så 
sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja startbesked, enligt 10 kap 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för ändring av beviljat bygglov är 6 180 kronor 
(i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende in-
kommit 2020-04-29 (se mottagnings bekräftelse för senast inkommen komplettering) 
Faktura på avgiften skickas separat. 
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Upplysningar 
Som villkor för beslutet gäller: (FRITIDSHUS) 

 
- Om byggnaden avser att i framtiden bli ett åretruntboende är det fastighetsägarens 

ansvar att uppfylla de tillgänglighets- och energikrav som ställs på åretruntbostä-
der. 

 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg-
herrens förslag till kontrollansvarig.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Bygglov nybyggnad komplementbyggnad samt tillbyggnad al-
tan,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av altan och nybyggnad av komplementbyggnad om 
ca 15 kvm på rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad 
av trä i mörkgrå kulör och med en takbeläggning av papp. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Hedens hamn 1970-07-08” fastställd av länsstyrelsen 1970-
07-08. 
 
Följande avvikelser noteras mot plan. 
   •   Största delen av komplementbyggnaden placeras på prickmark.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. 
 
Del av ansökan medför avvikelse mot detaljplanens bestämmelser. Största del av komple-
mentbyggnaden kommer att uppföras på mark som ej får bebyggas. Enligt 9 kap. 31b §, 
plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvi-
kelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvikelsen anses dock 
vara så stor att det inte kan ses som en liten. 
 
Tillbyggnad av altan anses följa detaljplan. Åtgärden bedöms inte medföra betydande olä-
genhet för omgivningen. Utformningskraven enligt 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen, 
PBL bedöms vara uppfyllda. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar den del av ansökan 
som avser bygglov för altan och avslår den del av ansökan som avser bygglov för komple-
mentbyggnad. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-08 
Bilaga 2: Grannehörande, 2020-04-17 
Bilaga 4: Situationsplan, 2020-04-08 
Bilaga 5: Planritning, 2020-04-08 
Bilaga 5: Plan / Fasad, 2020-04-08 
Bilaga 6: Fasadritning, 2020-04-08 
Bilaga 7: Ansökan, 2020-04-08 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Christer Alexandersson (M) föreslår att ansökan beviljas i sin helhet, då den inte anses 
störa allmän platsmark.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Chris-
ter Alexandersson (M) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Christer 
Alexandersson (M) förslag. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
 
Motivering 
Åtgärden anses inte störa allmän platsmark. 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 7 251 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-04-08. Faktura på avgiften 
skickas separat. 
 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL). För att få startbesked skall följande material överlämnas till bygg- och 
miljönämnden för godkännande. 
 
   •   Förslag till kontrollplan 
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Tillbyggnad industrilokal, Hult 3:1 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad genom att ta bort de-
lar av befintlig byggnad och ersätta med nytt i högre höjd på rubricerad fastighet. Byggna-
den kommer att utföras med en fasadbeklädnad av plåt i ljusgrått kulör och med en takbe-
läggning av svart plåt. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”HÖNÖ KLÅVA HAMN,ÖSTRA DELEN ” fastställd av läns-
styrelsen 1997-11-29.  
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Del av byggnaden placeras på prickmark. 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Tillbyggnaden placeras på prickmark 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Tiden går ut 2020-05-14. Ärendet har också 
skickats till kommunens andra enheter på remiss.  
 
Miljöenheten har inkommit med yttrande att fastigheten Hult 3:1 där tillbyggnationen ska 
ske är med i Länsstyrelsens EBHstöd (efterbehandlingsstöd). EBH-stödet är en nationell 
databas där förorenade eller potentiellt förorenade områden registreras. En miljöteknisk 
markundersökning ska göras innan startbesked ges. Visar sig området vara förorenat ska 
en anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd lämnas in till miljöenheten i god tid (minst 6 veckor) innan markarbeten på-
börjas. Man skriver också att i första hand bör byggnaden inte förses med golvbrunn, om 
golvbrunn ändå behövs ska en oljeavskiljare eller annan lämplig reningsanläggning install-
eras. För hela yttrande, se bilaga.  
 
Byggnationen anses ha en god form- och materialverkan. Åtgärden bedöms inte medföra 
en betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 kap. 9 § PBL. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvikelserna anses 
vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-08 
Bilaga 2: Grannehörande, 2020-05-04 
Bilaga 3: Situationsplan, 2020-04-23 
Bilaga 4: Fasadritning, 2020-04-23 
Bilaga 5: Ansökan, 2020-03-19 
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Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att ansökan beviljas, då endast en mindre del anses vara 
placerad på prickmark. Helheten bedöms även bli bättre.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Peter 
Jörnestrands (M) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Peter Jör-
nestrands (M) förslag. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Motivering 
Endast en mindre del av tillbyggnaden anses vara placerad på prickmark. Helheten be-
döms även bli bättre.  
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs i detta ärende.  
 
Avgiften för beviljat bygglov är 11 161 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäk-
tige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-04-23.  Faktura på avgiften skickas se-
parat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL).  
 
Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när tillfälle ges som sedan kallar till samråd. 
Senast vid det tekniska samrådet ska följande redovisas: 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Rivningsplan  
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Miljöteknisk markundersökning 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Bygglov uppförande av plank,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett bullerplank på rubricerad fastighet. Åtgärden 
kommer att utföras i trä i tryck/svart kulör. Bullerplanket är ca 25 meter långt och 1,8 me-
ter högt.  
 
Planförhållande 
För området saknar detaljplan. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten och gatuen-
heten har inkommit med yttrande. Miljöenheten skriver i yttrandet att  är en 
vältrafikerad väg där bullerproblematik kan uppstå. Miljöenheten har ett pågående ärende 
på berörd fastighet gällande klagomål på buller från vägtrafiken och busshållplatsen. Mil-
jöenheten har inte hunnit utreda om klagomålet bedöms vara befogat. Att bygga ett plank i 
syfte att hålla ute buller kräver att planket utformas korrekt, alltså höjd, bredd, längd, tät-
het och position ska vara anpassad efter typ och nivå av buller. Annars finns risk att vissa 
ljudfrekvenser passera genom eller över planket. I handlingarna miljö fått till sig finns 
ingen information om att någon utrett vilken utformning planket ska ha för att uppfylla sitt 
syfte. Miljöenheten rekommenderar sökande att göra detta innan byggnation om syftet är 
att stänga ute buller till en viss nivå. 
 
Gatuenheten skriver i yttrandet att det saknas en rapport avseende bullerpåverkan på fas-
tigheten. Det saknas också uppgifter om vilken åtgärd som är den bästa för att reducera 
bullerpåverkan på fastigheten. Med anledning av ovan motsätter sig Gatuenheten att ett 
bullerplank monteras enligt bygglovsansökan.  
Sökande har fått möjlighet bemöta inkomna yttrande.  
 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.   
Det krävs bygglov för plank utanför detaljplan om åtgärden vidtas inom en sammanhållen 
bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggel-
sen.  
 
Sökt åtgärd bedöms inte uppfylla kraven i plan- och bygglagen att byggnadsverk ska utfor-
mas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-
bilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
 
Den föreslagna höjden och färg på planket kommer att påverka stadsbilden och omgiv-
ningen på ett slutet och påtagligt negativt sätt. Och om bygglov beviljas kan detta komma 
att bli ett prejudikat som kan påverka stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan  i 
området negativt. Bullerproblem kan tillgodoses genom alternativa lösningar, till exempel 
tilläggsisolering och fönsterbyte.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
  Bygg- och miljönämnden 2020-05-19 20 

   
   
BMN § 63 Dnr L 2020-000075  
   

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-08 
Bilaga 2: Remissvar, 2020-05-05 
Bilaga 3: Remissvar, 2020-05-05 
Bilaga 4: Grannehörande, 2020-04-16 
Bilaga 5: Fasadritning, 2020-03-20 
Bilaga 6: Situationsplan, 2020-03-04 
Bilaga 7: Ansökan om bygglov, 2020-03-04 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att så 
sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov enligt 2 kap 6 § punkt 1, plan- och 
bygglagen (2010:900). 
  
Avgiften för avslag är 4 768 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-03-20. Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas. 
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Bygglov ändrad användning,  
 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från garage/förråd till bryggeri på rubrice-
rad fastighet. Inga utvändiga åtgärder kommer att göras.  
 
Planförhållande 
För området saknar detaljplan.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten har inkommit 
med yttrande att alla eventuella avlopp i byggnaden ska kopplas till det kommunala led-
ningsnätet. Man skriver vidare i yttrandet att om bryggning utförs för kommersiellt bruk 
behöver en anmälan om registrering av livsmedselverksamhet göras till miljöenheten. Sö-
kande har fått möjlighet att bemöta yttrandet.  
 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
 
Det krävs bygglov enligt plan- och bygglagen för ändring om ändringen innebär att bygg-
naden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det 
som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats 
till utan att den avsedda användningen kommit till stånd. 
 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider 
mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och uppfyller de krav som följer 
av 2 kap. och 8 kap..  
 
Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta planläggning 
enligt 4 kap. PBL. Föreslagen åtgärd bedöms uppfylla anpassning- och utformningskraven 
i 2 och 8 kap. PBL. Åtgärden anses inte vara till betydande olägenhet för omgivningen.  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-08 
Bilaga 2: Remissvar, 2020-04-01 
Bilaga 3: Grannehörande, 2020-03-31 
Bilaga 4: Teknisk beskrivning, 2020-03-23 
Bilaga 5: Situationsplan, 2020-03-23 
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Bilaga 6: Planritning, 2020-03-23 
Bilaga 7: Förslag till kontrollplan, 2020-03-23 
Bilaga 8: Ansökan om bygglov, 2020-03-23 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan enligt förvaltningens förslag och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.   
Bevilja  startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja startbesked, enligt 10 kap 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 6 614 kronor  
(i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende in-
kommit 2020-03-23. Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slutbe-
sked senast  
   •   Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överens-
stämmer med beviljat bygglov  
   •   Fotodokumentation 
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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BMN § 65 Dnr L 2020-000116  
   

Bygglov nybyggnad komplementbyggnad,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra en komplementbyggnad (bastu) om ca 7 kvm på ru-
bricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i järn-
vitriol och med en takbeläggning av shingel i svart kulör. 
Enligt sökande är bastun ämnad för friskvård. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Område väster om Långesand ” fastställd av länsstyrelsen 
1968-11-29. Följande avvikelser noteras mot plan. 
   •   Byggnaden placeras 100 % på prickmark.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. 
Åtgärden bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Enligt 9 kap. 31b §, plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 
detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvi-
kelsen anses dock vara så stor att det inte kan ses som en liten. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-08 
Bilaga 2: Grannehörande, 2020-04-17 
Bilaga 3: Bilder, 2020-04-07 
Bilaga 4: Sektionsritning, 2020-04-07 
Bilaga 5: Situationsplan, 2020-04-07 
Bilaga 6: Ansökan, 2020-04-07 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att ansökan beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Peter 
Jörnestrands (M) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Avgiften för avslag är 1 800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-04-07. Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas. 
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Bygglov tillbyggnad enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Bygg-
naden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av puts i ljus kulör och med en takbe-
läggning av plåt i grå kulör. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Öckerö ö, område väster om Långesand” fastställd av läns-
styrelsen 1968-11-29. Inga nya avvikelser noteras mot plan. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då åtgärden anses planenlig.  
Byggnadens öst fasad har använts som beräkningsgrundande med särskild hänsyn tagen 
till att den vetter mot den närliggande vägen och i övrigt är väl synlig i omgivningen.  
 
En byggnad ska enligt plan- och bygglagen utformas och placeras på den avsedda marken 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och intresset av en god helhetsver-
kan.  
 
Sökt åtgärd bedöms inte smälta in i omgivningen då byggnadens takutformning och lut-
ning avviker  väsentligt från övriga byggnader i omgivningen. Övriga byggnader i omgiv-
ningen har låg taklutning. Utformningskraven enligt 2 kap. 6§ plan- och bygglagen, PBL 
bedöms därmed inte vara uppfyllda. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-08 
Bilaga 2: Plan/Sektion/Fasad, 2020-05-07 
Bilaga 3: Ansökan om bygglov, 2020-03-20 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att ansökan beviljas.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Peter 
Jörnestrands (M) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Peter Jör-
nestrands (M) förslag. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs i detta ärende.  Anmälan om kontrollansvarig 
ska inlämnas. 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 17 645 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-05-07. Faktura på avgiften 
skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL).  
 
Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när tillfälle ges som sedan kallar till samråd. 
Senast vid det tekniska samrådet ska följande redovisas: 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   U-värden i klimatskärm (tak, vägg, fönster)  
   •   Ev. kopia på färdigställandeskydd 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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BMN § 67 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

  2020-05-19 

Dnr: SB 0091/20 

Förslag på förändringar i budget och uppdrag, Bygg- och mil-
jönämnden 2021 

Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på förändringar i 
budget och uppdrag för 2021. Förslaget kommer att lämnas till budgetberedningen för vi-
dare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäktige enligt årsplan för ledning och 
styrning. Förslaget innehåller de åtgärder som krävs för att uppnå intentionerna i budget-
direktivet, inklusive förändrade satsningar till politiska mål och svar på särskilt riktade di-
rektiv för verk-samheterna. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-18 
Bilaga 2: Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att så 
sker. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden ställer sig bakom förslag till förändring i budget och uppdrag 
2021 och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen. 
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Information, utbildningar och övriga frågor 
 
1. Information om beslut och domar. 
 
a) Mark- och miljödomstolen, 2020-05-05,  

Saken: Bygglov för enbostadshus på fastigheten  i Öckerö kommun 

Beslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 

b) Länsstyrelsen, 2020-05-05,  

Saken: Överklagande av tillsynsbeslut avseende stödmur på fastigheten  i Öck-

erö kommun 

Beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till bygg- 

och miljönämnden för fortsatt handläggning enligt detta beslut. 

 

c) Länsstyrelsen, 2020-05-05,  

Saken: Överklagande av beslut om bygglov för utvändig ändring av rad/kedjehus på fastig-

heten  i Öckerö kommun 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

d) Länsstyrelsen, 2020-04-16,  

Saken: Överklagande av beslut om avslut av ärende på fastigheten  

Beslut: Länsstyrelsens avvisat överklagande av avgift. Länsstyrelsen avslår överklagandet i 

övrigt, det vill säga, ändrar inte beslutet. 

 
 
 
 
Informationen noteras till protokollet. 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 

Enligt delegationsordningen fattar delegater delegationsbeslut inom en rad verksamhets-
områden. För att kunna följa upp och rättssäkra delegationsbesluten skall de redovisas för 
Bygg- och miljönämnden löpande. 

Följande delegeringsbeslut redovisades på dagens sammanträde; 

1. Beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsinspektör under 2020-04-14 – 2020-05-10 

2. Beslut fattade av handläggare inom bostadsanpassning under 2020-03-10 – 2020-05-
07 

3. Beslut fattade av bygginspektör och bygghandläggare under 2020-04-09 – 2020-05-11 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




